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306. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВО-
ДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА НА ОПРЕДЕЛЕ-

НО НИВО 

изводи во таа година, Сојузниот завод за цени може да ре-
ши тие организации да не се должни да ги вратат цените 
на нивото предвидено со оваа одлука. 

7. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на це-
ните на производите што организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници ги форми-
рале во 1987 година во согласност со прописите на Сојуз-
ниот извршен совет за непосредна контрола на цените и 
на цените на производите на производителите чијашто 
дејност со Одлуката за едниствената класификација на деј-
ностите е распоредена во гранката 133 Производство и 
преработка на тутун. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1. Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници што цените на своите 
производи ги зголемиле и ги примениле во периодот од 1 
јануари 1987 година до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука за повеќе од остварениот растеж на произво-
дителските цени во индустријата, од 20,3%, а што се фор-
мираат според условите на пазарот, односно што во тој 
период не се на една од формите на непосредна контрола 
на цените, се должни, во рок од пет дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, да ги вратат цените на 
тие производи на нивото на цените што според прописите 
постоеше и е применувано до 31 декември 1986 година зго-
лемено за 20,3%. 

2. Цените на производите што се враќаат на нивото 
од точка 1 на оваа одлука организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници можат да 
ги променат по истекот на рокот од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на промет на производи се должни цените на 
производите на залихи на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, како и цените на производите што до тој 
ден на тие организации им ги фактурирале производите-
лите односно добавувачите (стоки на пат), а што според 
одредбите на оваа одлука се враќаат на нивото од точка 1 
на оваа одлука, да ги формираат така што на цените на 
производите вратени на нивото од точка 1 на оваа одлука 
го засметуваат, во согласност со прописите, учеството за 
покритие на трошоците на прометот. 

4. Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука 
се должни, во рок од три дена од денот на истекот на ро-
кот од точка 1 на оваа одлука, на вообичаен начин да ги 
известат купувачите - потрошувачите за враќањето на це-
ните на своите производи на нивото од точка 1 на оваа од-
лука. 

5. Организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука 
се должни, во рок од осум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, да ги достават до Сојузниот завод 
за цени цените на производите формирани и применувани 
во периодот од 1 јануари 1987 голине до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука и цените формирани во сог-
ласност со одредбата од таа точка. 

6. По исклучок од одредбите на оваа одлука, по бара-
ње на организациите на здружен труд и на другите само-
управни организации и заедници што цените на своите 
производи во 1986 година ги зголемиле помалку од рас-
тежот на цените на производителите на индустриски про-

Е. п. бр. 65 
19 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

307. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-

- вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат земен гас можат цените за земен гас да ги формираат 
така што највисоката цена да изнесува 38,220 динари по 1 
cm3 гас, со топлотна вредност од 33.388, 35 кЈ на темпера-
тура од 288,15 К и притисок од 1,01325 бар. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експло-
атационо поле, при постојните услови за продажба и та-
рифните ставови што според прописите постоеја на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените за земен гас. („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 54/86). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. бб 
19 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 
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308. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ ВО 

ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат нафта, ги формираат цените на нафтата зависно од ква-
литетот, во паритет со просечната цена на увозната нафта 
од 68.289 динари по тона франко југословенска граница. 

Цените на нафтата формирани според одредбите на 
став 1 од оваа точка важат франко производител, при за-
држување на постојните услови на продажбата. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафтени деривати ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати така што највисокото ниво на цените да 
изнесува, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 90,361 
- МБ-98 105,438 
- БМБ-95 116,184 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д - 1 82,001 
- Д-2 81,073 
- Д - 3 80,180 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 80,214 

4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 79,412 

Дин/kg 
5) масло за горење: 

-лесно (Л) 74,297 
-средно (С) 66,992 
- средно нискосулфурно (СНС) 73,706 
- тешко (Т) 53,989 
- тешко нискосулфурно (ТНС) 64,279 

6) примарен бензин w 66,212 
7) млазно гориво (ГМ-1) 100,745 

Цените на другите млазни горива се формираат во 
паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1) 

8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-
-бутан смеса-ПБС) 98,967 

Цените на другите течни горива се формираат во па-
ритет со цената на пропанот и бутанот. 

Дин/kg 

9) битумен за патишта (БИТ-200) 71,293 

Цените на другите битумени се формираат во пари-
тет со цените на битуменот (БИТ-200). 

Дин/kg 

10) авио-бензин (АБ 80/87) 141,785 

Цените на другите авио-бензини се формираат во па-
ритет со цената на авио-бензинот (АБ-80/87). 

Дин/kg 

11) базно масло (И.В.90) 134,050. 

Цените на другите базни масла се формираат во па-
ритет со цената на базното масло (И.В.90) спрема индек-
сот на вискозитетот: 

Дин/kg 
12) аромати: 

- бензен 167,935 
- толуен 137,194 
- О-ксилен 148,957 
- МП-ксилеи 137,194 
-етил-бензен 217,580 

13) специјален бензин за маслодајни култури 141,033 
14) специјален бензин за гума 4 132,292. 

Цените на другите специјални бензини се формираат 
во паритет со цената на специјалниот бензин за гума. 

15) медицински бензин 
16) white-шпиритус 140/200 
17) петрол-кокс-калциниран регулар 

Дин/kg 

149,886 
98,943 
84,678. 

Цените на другите видови петрол-кокс се формираат 
во паритет со цената на петрол-кокс-калциниран регулар. 

Дин/kg 

1.8) петролеј за осветление 
19) петролеј за мотори 
20) петролеј за сигнали 
21) парафин - кристален беден 

103,902 
103,902 
103,902 
201,768 

Цените на другите парафини се формираат во пари-
тет со цената на парафинот кристален беден. 

Дин/kg 
22) рафинати и дестилати - вретенски дестилат 

(В ЕД) 104,635. 

Цените на другите рафинати и дестилати се форми-
раат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД). 

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Од-
луката за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 
71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) се зголемуваат за 33,5%. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 
1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако про-
метот не се врши преку пумпна станица, цените важат 
франко складиште на купувачот, во согласност со самоуп-
равната спогодба односно договорот меѓу производите-
лот и купувачот на овие деривати. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 
1 на оваа точка и цените формирани според одредбата на 
став 2 од оваа точка, важат франко натоварено во вагон, 
автоцистерна или танкер во местото на производителот. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
минерални мазива можат постојните продажни цени на 
минералните мазива да ги зголемат до 29,6%, со задржува-
ње на постојните услови на продажбата. 

Цените на минералните мазива од ctae 5 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на нафтени деривати можат на це-
ните од точка 2 на оваа одлука да го засметаат учеството 
за покритие на трошоците на прометот, и тоа најмногу за : 

- моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; гасно 
масло - дизел - гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; 
масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло 
за горење лесно специјално (ЛС) 

- моторен бензин БМБ-95 
- масло за горење: лесно (Л), средно (С), 

средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и 
тешко нискосулфурно (ТНС) 

- млазно гориво (ГМ-1) 

до 
до 

до 
до 

12,63% 
20,78%; 

4,20% 
13,14%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите млазни горива се формираат во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на млазното 
гориво (ГМ-1); 
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- примарен бензин (ако не се транспортира 
во цевоводи) до 3,40% 

- битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-
-200) 

- авио-бензин (АБ 80/Ѕ7) 

- базно масло (I.V.90) до 6,32%. 

- медицински бензин 
- white-шпиритус 140/200 
- петрол-кокс-калциниран регулар 

до 6,56% 
до 5,56% 

до 6,56%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на пет-
рол-кокс-калциниран регулар 

- петролеј за осветление, петролеј за мотори 
и петролеј за сигнали до 6,56% 

- парафин - кристален беден до 6,56%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите парафини се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафинот - крис-
тален беден 

- рафинати и дестилати - вретенскио г дести-
лат (ВЕД) до 5,56%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенскиот дестилат (ВЕД) 

минерални мазива 

течен гас: 

до 12,16% 

а) за покритие на трошоците на прометот на 
течниот гас на мало во шишиња, контејне-
ри и садови - резервоари што се вградени 
во моторни возила до 15,02% 

б) за покритие на трошоците на прометот на 
течен гас на големо во шишиња, контејне-
ри и резервоари од кои се врши полнење на 
садови на резервоари што се вградени во 
моторни возила, како и за покритие на тро-
шоците на прометот на големо ако испора-
ката се врши во стабилни резервоари и низ 
цевоводи, освен ако испораката се врши до 
индустриски потрошувачи, полнилници и 
фарми ' до 10,51% 

в) за покритие на трошоците на прометот на 
течен гас на големо ако испораката се 

врши во стабилни резервоари и низ цевово-
ди до индустриски потрошувачи, полнил-
ници и фарми до 6,31%. 

до 10,55%. 

Учеството за покритие на трошоците на други авио-
-бензини се формира во паритет со учеството за покритие 
на трошоците на прометот на авио-бензинот (АБ 80/87) 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базните масла 
(I.B.90) според индексот на вискозитетот 

- аромати: бензен, толуен'0-ксилен, МП-
-ксилен и етил-бензен до 5,22% 

- специјален бензин за маслодајни култури до 6,56% 
- специјален бензин за гума до 6,56%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијалниот бензин за гума 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, 
СНС, Т и ТНС) и на млазно гориво (ГМ-1), ако тие произ-
води ги набавуваат од домашно производство и од увоз, 
можат цените на тие производи да ги формираат така што 
на просечната набавна цена да го додадат учеството за по-
критие на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формира врз основа на набавните цени и количес-
твата од домашно производство и од увозот, што се оства-
рени во периодот од последната промена на просечната 
набавна цена до денот на утврдувањето на новата просеч-
на набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и ос-
тварените позитивни или негативни разлики од периодот 
од последната промена на просечната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 3 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со прометот на течен гас можат во просечната набавна це-
на на течниот гас да го засметаат, како зависен трошок, 
износот за покритие на полнењето со течен гас на шиши-
ња, контејнери и садови - резервоари, што се вградени во 
моторни возила до 15,02% од таа цена. 

4. Ако во прометот на производите од точка 2 на оваа 
одлука учествува голем потрошувач кој самостојно орга-
низира дистрибуција и про,мет на мало (Југословенската 
народна армија), се применува 25% од утврдената стапка 
за промет на големо и мало. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените џа нафта и на нафтените деривати и 
за формирање на цените на тие производи во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 67 
19 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

309. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 58/79, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ 

ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ 

1. Во Одлуката за определување на износите за посеб-
ни намени и надоместот при утврдувањето на цените за 
нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ"Ѕ бр. 63/86 и 
69/86) во точка 7 став 3 се менува и гласи: 

„Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати се должни до 20-ти во месецот за претходниот ме-
сец да ја уплатат на сметката од став 2 на оваа точка пози-
тивната разлика настаната по пребивањето на позитивни-
те и негативните ефекти, и тоа: по основ на зголемени 
трошоци за транспорт остварени во сувоземен пат во од-
нос на воден пат, разликата меѓу фактичките цени за на-
фта и цените за нафта од точка 1 на Одлуката за определу-
вање на највисокото ниво на цените за нафта и нафтени 
деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/86), точка 1 од 
Одлуката за определување на највисокото ниво на цените 
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310. 
Врз основа на чл. 22, 64а и бб од Законот за Народна-

та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и н а р о д и т е 
банки на автономните покраини („Службен лис! на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД 
ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласмани!е 
од примарната емисија („Службен лис! на СФРЈ“, бр. 
72/86), во називот по зборот: „емисија“ се додаваат зборо-
вите: „и на други побарувања на Народната банка на Jyio-
славија". 

2. Во точка 1 по зборовите: „примарната емисија“ се 
додаваат запирка и зборовите: „како и на сите други поба-
рувања на Народната банка на Југославија (во натамош-
ниот текст: пласманите од примарната емисија)". 

3. Во точка 2 ставот 2 се брише. 
4. Во точка 3 став 1 зборовите: „дека банката го ко-

ристела“ се заменуваат со зборовите: „дека е користен“. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 7 
12 март-1987 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернери!е 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влатковиќ, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на свежото месо, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/87, се поткрала подолу наведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА 

ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО 
Во точка 6 треба да се изостават по грешка внесените 

зборови: „и езерата“. 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 19 

март 1987 година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

306. Одлука за враќање на цените на одделни про-
изводи од интерес за целата земја на определе-
но ниво : 

307. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за земен гас 

308. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за нафта и нафтени деривати и за 
формирање на цените на тие производи во про-
метот 

309. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на износите за посебни намени и надомес-
тот при утврдувањето на цените на нафтени 
деривати 

310. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за каматните стопки на пласмените од примар-
ната емисија 

Исправка на Одлуката за начинот на формирање на 
цените на свежото месо 

537 

537 

538 

539 

540 

540 

за нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 27/86) и точка 1 од Одлуката за определување на најви-
сокото ниво на цените за нафта и нафтени деривати и за 
формирање на цените на тие производи во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86) и точка 1 од Одлука-
та за определување на највисокото ниво на цените за на-
фта и нафтени деривати и за формирање на цените на тие 
производи во прометот („Служен лист на СФРЈ“, бр. 
19/87) и разликата меѓу цените за нафтени деривати на до-
машниот пазар и цените франко југословенска граница ос-
тварени во извозот на тие нафтени деривати.". 

2. Во точка 8 став 1 се менува и гласи: 
„На цените за нафтени деривати формирани во сог-

ласност со Одлуката се додава износот за враќање на ца-
рината и другите увозни давачки во корист на организаци-
ите на здружен труд што извезуваат, и тоа на цените за.-

д и н / ! 

1) моторен бензин: 
- МБ - 86 50,260 
- М Е - 9 8 52,868 
- БМБ - 95 52,364 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 47,04 
- Д - 2 47,771 
- Д-3 46,669 

Став 3 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 

одредба под 2 став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифа-
та на основниот данок на промет којач претставува соста-
вен дел на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на леб во пекарници на течни го-
рива и организациите на здружен труд - топлани на ма-
зут, нб ги уплатуваат износите од став 1 на оваа точка.". 

3. Во точка 9 став 1 се менува и гласи: 
„На цените за нафтени деривати формирани во сог-

ласност со Одлуката се додава износот за истражување на 
нафта и гас, и тоа на цените за: 

Дин/! 
1) моторен бензин: 

- МБ - 86 3,762 
- М Б - 9 8 4,508 
- Б М Б - 9 5 5,440 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д-1 3,843 
- Д-2 3,738 
- Д-3 3,632 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 4,108 

4) масло за горење лесно специјално (ЈТС) 4,056 

5) течен гас 1,911 

6) битумен 1,000 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 68 
19 март 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 


